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Beste lezers                                             zevende jaargang, september 2020 

En toen was opeens alles anders door de corona crisis die ons land vanaf maart 2020 
stevig in de greep gehouden heeft. Online kerkdiensten op zondagmorgen en vanaf half 
maart geen activiteiten meer in het kader van Bezinning en Verdieping, geen kerkcafé 
meer en geen preek van de leek. Gelukkig konden we online meelezen op dinsdag en 
koffiedrinken op woensdag, maar het onderlinge contact werd node gemist. Vanaf juni kon 
er weer voorzichtig worden gestart met bijeenkomsten in kleine groepen (met in 
achtneming van alle regels) en vanaf juli met wat grotere aantallen gemeenteleden bij de 
zondagse eredienst, terwijl daarnaast de live uitzendingen doorgaan. 

Als commissie Bezinning en Verdieping hopen we van harte dat een nieuwe corona 
uitbraak wordt voorkomen en we in het najaar weer kunnen starten met onze 
bijeenkomsten, uiteraard met inachtneming van alle hygiëne regels. Daarnaast moeten we 
tijdig weten wie er komen, zodat we  de juiste zaal kunnen reserveren (zaal 1 en 2 samen 
bij aantallen tot 20 personen, de kerkzaal bij aantallen boven de 20 personen), daarom 
vragen wij u om u vooraf voor alle bijeenkomsten aan te melden via de website: 
https://www.pkn-uithoorn.nl/, of (als u  niet overweg kunt met het internet) eventueel 
telefonisch:0297-530619 of 06-12135317  Dit kan tot 1 week van te voren. We zullen 
steeds via de verschillende kanalen en de website doorgeven welke bijeenkomsten op 
stapel staan, zodat u zich per bijeenkomst kunt aanmelden. 

We hopen zo ook in het nieuwe seizoen als kerken op allerlei manieren en momenten 
mensen te helpen in hun zoektocht naar antwoorden op vragen over geloof, over twijfels 
en zekerheden, over maatschappelijke kwesties, uitdagingen en zorgen, over leven, over 
kansen en beperkingen, over toekomst en levenseinde. We komen bij elkaar als gemeente 
en parochie op de zondagmorgen om het geloof te vieren en als aanvulling daarop kunnen 
we ook  door de week bij elkaar komen tijdens bijeenkomsten gericht op bezinning  en 
verdieping. Als commissie proberen wij  bijeenkomsten aan te bieden die kunnen helpen 
om onze kennis te vergroten, ons geloof te verdiepen en die helpen ons te bezinnen op dat 
geloof, op leven vanuit dat geloof. En die ons helpen om nieuwsgierig te blijven naar en 
belangstelling te tonen voor de wereld om ons heen.  Deze bijeenkomsten zijn bestemd 
voor iedereen: protestanten, katholieken en alle andere geïnteresseerden, van binnen en 
buiten onze kerken.  

N.B. Als u graag naar een bijeenkomst wilt komen, maar u zit om vervoer verlegen of u 
vindt het vervelend om 's avonds alleen over straat te gaan, neem dan even contact op 
met iemand van de commissie. U vindt de telefoonnummers op de binnenzijde van de 
omslag. Bezinning, verdieping en ontmoeting, we bieden het u graag aan en hopen u te 
ontmoeten bij onze activiteiten. 

Tonny Jansen-Beumer, namens de Emmaüspaochie 
Carine Vleerbos, voorzitter Raad van Kerken Uithoorn 
Liesbeth Geudeke, voorzitter commissie Bezinning & Verdieping van de Protestantse 
Gemeente Uithoorn 

 

https://www.pkn-uithoorn.nl/
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Nu alweer enkele seizoenen is er af en toe de 
gelegenheid ‘mee te lezen’: de teksten voor de 
kerkdienst van de komende zondag bespreken 
samen met anderen en de dienstdoende 
voorganger, een van de eigen predikanten. Dat is 
op twee manieren nuttig: je wordt als kerkganger 
actiever betrokken bij het bijbelgedeelte en waar 
dat raakt aan je eigen geloof en leven, én de 
voorganger kan worden geïnspireerd of uitgedaagd door vragen en gedachten van de 
meelezende gemeenteleden.In de afgelopen maanden heeft ‘Meelezen’ enkele keren op 
afstand, online, plaatsgevonden. Dat blijkt een goede mogelijkheid met nadelen maar ook 
voordelen ten opzichte van ‘echt bij elkaar’. We houden die mogelijkheid open, 
bijvoorbeeld wanneer er geen ruimte in De Schutse beschikbaar is. Via Op Weg, 
Zondagsbrief en website houden we u op de hoogte over datum en ‘plaats’, de teksten die 
aan de orde zijn en eventueel materiaal. U kunt zomaar meedoen, er is geen verplichting 
dan ook altijd te komen, opgave vooraf is niet nodig. Wees welkom! 

We kennen het koffiedrinken van na de kerkdienst of bij een vergadering, maar inmiddels 
ook enkele jaren van de ‘Koffieschenkerij’. Iedere donderdag  wordt koffietent De Schutse  
geopend voor iedereen die zin heeft in een bakkie (en een gezellig gesprek!). Even 
veranderen van omgeving in een druk en volgepland bestaan of juist om wat  gezelschap 
te zoeken in stille tijden. Binnenlopen op de koffieochtenden is gewoon mogelijk. Ook 
ideaal om te combineren met boodschappen doen.  

Meelezen op maandag of dinsdag 

Datum: maandag (of dinsdag) (voor de precieze data en de teksten zie kerkblad Op Weg, 
de Zondagsbrief of de website) 
Tijd: 20.00 uur 
Locatie: De Schutse of online, zie kerkelijke berichtgeving 
Gespreksleider: ds. Joep Dubbink of ds. Florisca van Willigen 

Koffieschenkerij 
Datum: donderdagochtend 

Tijd: 10.00 - 11.30 uur 

Locatie: Ontmoetingsruimte De Schutse 

Uiteraard gaan onderstaande activiteiten alleen door als de regels tegen verspreiding 

van het Coronavirus dit toestaan. Wij houden ons strikt aan die regels. Dat betekent: 

Voor alle bijeenkomsten in De Schutse vooraf aanmelden via de website: 

https://www.pkn-uithoorn.nl/ of tel. 0297-530619. Dit kan tot 1 week van te 

voren. Mochten er meer dan 20 aanmeldingen zijn, dan wijken we uit naar de 

kerkzaal. Voor activiteiten in De Burght: secretariaat@emmaus-uithoorn.nl 

https://www.pkn-uithoorn.nl/
mailto:secretariaal@emmaus-uithoorn.nl
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Door o.a. ziekte bestaat de vaste kern nog maar uit vier mediterenden. Wij gaan 
vooralsnog door en u bent van harte welkom om mee te doen, incidenteel of regelmatig. 
In de maanden september t/m mei komen wij op donderdag tussen 19.00 en 20.00 uur 
bijeen in de pastorie van De Burght (Hemelvaartsdag uitgezonderd). Om de beurt leidt 
iemand van ons de stilte in met een gedicht, gebed, muziek of tekst. Met deze (universele) 
inspiratie gaan we een (innerlijke) stilte van 20 minuten in. Wij voelen dat meditatie ons 
verbindt met wie we werkelijk zijn: Liefde. We willen vrede vinden in onszelf en die vrede 
uitstralen naar anderen. Iedereen is welkom en deelname is uiteraard gratis. 

Behalve in de kerkdiensten zingen we ook elke 
tweede dinsdag van de maand samen in De Schutse, 
in kleiner gezelschap weliswaar, maar niet minder 
heerlijk.  
We komen samen in De Schutse, bij de piano en 
gebruiken het Liedboek voor 'Kerk en Gezin' als 
onuitputtelijke bron, waarbij we tijd nemen en 
aandacht hebben voor tekst en melodie, herkomst en 
andere aspecten. Ook persoonlijke herinneringen en/of associaties bij een lied komen 
soms langs. Ook andere tradities, zoals Taize, Iona, of wereldliederen komen voorbij, we 
laten ons graag inspireren. Vanaf 09.45 uur is er inloop met koffie, iets na tienen beginnen 
we tot de pauze om een uur of elf, waarna we nog even doorgaan tot uiterlijk kwart voor 
twaalf. Als je het te vroeg vindt, kun je gerust later binnenlopen en aanschuiven. Als je 
eerder weg wilt, ook allemaal goed. Het motto blijft: 'zingen is goed voor je stem, je 
stemming, je adem, je conditie, je contacten, je geloof...' en een zangstem is niet nodig!  

Meditatiegroep (omdat deze activiteit wekelijks terugkeert, wordt dit item 

niet meer vermeld in dit boekje) 
Datum: donderdag 3 september 2020 (elke donderdag tot 1 juni) 

Tijd: 19.00 uur 

Locatie: De Burght 

Leiding: Marian Vermaas (tel 0297-566345) 

Samen zingen      (gaat beginnen als dit weer kan) 
Datum: dinsdag 8 september 2020 
Tijd: 10.00 – 11.45 uur 
Locatie: De Schutse 
Leiding: Harrie Lichtendahl (piano) en Henriette Wezelman (zangleiding) 

Belangrijke regel in Corona tijdperk: 
Voor alle bijeenkomsten in De Schutse vooraf aanmelden via de website: 

https://www.pkn-uithoorn.nl/ of tel. 0297-530619. Dit kan tot 1 week van te 

voren. Voor activiteiten in De Burght: secretariaat@emmaus-uithoorn.nl 

https://www.pkn-uithoorn.nl/
mailto:secretariaal@emmaus-uithoorn.nl
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De gebedskring zoekt nieuwe leden om ons te komen versterken. Wij komen eenmaal per 
maand (van september tot en met mei) bijeen op maandagmiddag van 15.00 – 16.30 uur, 
in huiselijke kring bij een van de deelnemers. Een stukje (Bijbel)tekst vormt het 
uitgangspunt waarop ieder kan reageren. Daarna brengen we de gebedsintenties in de 
kring. Wij danken voor het goede en bidden voor verdriet en nood dichtbij en ver weg. Het 
kringgebed sluiten we af met het gezamenlijk uitgesproken Onze Vader. Ook sturen wij 
enkele kaarten ter bemoediging met onze namen er op. Nadere informatie bij Addy Kodde, 
0297-564110 

In de diensten in september en 
oktober is een alternatieve serie 
lezingen in het leesrooster gepland uit 
de boeken Daniël, Ezra en Nehemia. 
Die drie boeken hebben als kenmerk 
dat ze spelen in de periode na de 
Babylonische Ballingschap, de 
Perzische en Hellenistische tijd. Dat is 
een tijd waar de meeste bijbellezers 
niet zoveel van weten; lang werd die ook 
beschouwd als een minder interessante tijd. Al het grote, aartsvaders, uittocht uit Egypte, 
intocht in het land, de grote koningen en profeten, is immers al geweest. In de laatste 
decennia is daar behoorlijk verandering in gekomen. Het is duidelijk geworden dat juist in 
deze periode de contouren van Jodendom zoals wij dat kennen zijn ontstaan. 

Waarom zijn die teksten interessant voor ons? Omdat de Judeeërs/Joden hun eigen 
identiteit moesten ontwikkelen als een minderheid, te midden van een cultuur met heel 
veel andere godsdiensten, normen en waarden. Dat speelde zowel in de diaspora, in 
Mesopotamië (Daniël) als in het moederland Kanaän (Ezra en Nehemia). Hoe ze die 
identiteit vormgeven, daar kunnen wij wat aan hebben, maar daarvoor is het niet 
overbodig iets te weten van de achtergrond van deze tijd en deze bijbelboeken. Daarom 
deze leerhuisavond.  

Gebedskring PGU 

Datum: maandag 14 september 2020 

Tijd: 15.00 uur 

Locatie: Knautia 4 tel. 0297 566210 

leiding: Janny van der Steur 

Daniel, Ezra en Nehemia 

Datum: dinsdag 22 september 2020 

Tijd: 20.00 uur 

Locatie: De Schutse 

Gespreksleider: ds. Joep Dubbink 

                                                Jaar Voor Christus 
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De Heidelbergse Catechismus leerde ons de klassiek theologische gedachte dat wij “alzo 
verdorven zijn, dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad”, 
(zondag 3). Ook moderne sociaal-psychologische experimenten, zoals het Stanford-
gevangenisexperiment en het Milgram-shockexperiment, deden ons geloven dat wanneer 
de gelegenheid zich voordoet, de ware egoïstische en zelfs sadistische aard van de mens 
altijd weer boven zal drijven. Maar wat als er met die experimenten op verschillende 
manieren  gemanipuleerd blijkt te zijn? En wat als inzichten uit de psychologie, economie, 
biologie en archeologie juist op het tegenovergestelde lijken te wijzen? Namelijk dat – de 
meeste – mensen van goede wil zijn en iets over hebben voor hun naasten. Wie gelooft in 
de goedheid van de mens is niet naïef, maar heeft de wetenschap aan zijn zijde, betoogt 
Rutger Bregman daarom in zijn boek De meeste mensen deugen, dat najaar 2019 
verscheen.  
Het boek heeft wat stof doen opwaaien en lijkt daarmee een nieuw ijkpunt geworden in 
de discussie over de natuur van de mens. Deze discussie is niet alleen voer voor theologen 
en filosofen. Voor maatschappelijke en politieke keuzes maakt het nogal wat uit of je 
mensen vanuit vertrouwen of wantrouwen benadert. (Denk bv. aan de toeslagenaffaire bij 
de belastingdienst). Als Bregman gelijk heeft, herschrijft De meeste mensen deugen niet 
alleen de geschiedenis, maar werpt het ook een hoopvol licht op onze toekomst. 
Op deze avond bespreken we de belangrijkste argumentatielijn van Bregmans boek en 
brengen we deze in gesprek met perspectieven vanuit de psychologie, theologie en onze 
eigen bevindingen. We hopen op een boeiend gesprek! 

Al ruim 20 jaar is de Bijbelleesgroep van de Emmaüsparochie actief als werkgroep. Ieder 
parochiëel werkjaar zijn er zo’n 15 bijeenkomsten gepland, waar een groepje van plm. 8 
parochianen zich buigt over de bijbelteksten die in het daaropvolgende weekend tijdens 
de viering worden gelezen. Doordat de lezingen een 3 jarige cyclus kennen van A-jaar (uit 
het Mattheüs Evangelie), het B-jaar (uit het Marcus Evangelie) en het C-jaar (uit het Lucas 
Evangelie), is er steeds een grote verscheidenheid aan teksten gedurende de 3 
opeenvolgende seizoenen. 
Bovendien worden er in de loop van elk kalenderjaar van tijd tot tijd, m.n. in de Paastijd, 
teksten gekozen uit het Johannes Evangelie. Voor de 1e Lezingen wordt gekozen uit het 

De meeste mensen deugen 
Datum: woensdag 30 september 2020 

Tijd: 20.00 uur 

Locatie: De Schutse 

Gespreksleiders: Ds. Florisca van Willigen en Johan Burger 

Bijbelleesgroep Emmaüsparochie 

Datum: donderdag 1 oktober2020 
Tijd: 10.15 - 11.15 uur 
Locatie: De Burght 
Gespreksleider: Peter Huijmans en Jan Kleene 
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Oude Testament en voor de 2e Lezing lezen we regelmatig uit de verhalen van Paulus  
tijdens zijn missietochten. Kortweg: veel afwisseling.  
De gesprekken worden voorbereid en geleid door Peter Huijmans en Jan Kleene. Zij doen 
dat met grote inzet en vakmanschap. De deelnemers krijgen altijd de teksten voor een 
volgende bijeenkomst ter voorbereiding mee naar huis. Meelezen, meedenken en 
meedoen is een boeiende en leerzame bezigheid. Van harte aanbevolen. 

Op de eerste maandagavond van de even maanden bent u van harte welkom om zich bij 
onze gebedsgroep aan te sluiten. We proberen de H. Geest de ruimte te geven door onze 
spontane gebeden en gezangen. We willen luisteren naar zijn Woord, zijn stil en dan 
ervaren we dat ook in onze tijd de H. Geest ons inspireert. Heel eenvoudig als kinderen van 
Onze Vader je geliefd weten. Graag vooraf even bellen of het doorgaat. Telefoonnr. 567848 

Mensen hebben niet alleen een lichaam, een mens is ook zijn lichaam. Lichaam en geest 
zijn, voor het leven, onlosmakelijk met elkaar verbonden en staan in directe wisselwerking. 
We kennen de invloed van de geest op het lichaam, in vele varianten, maar omgekeerd 
beïnvloedt het lichaam ook de geest. Sprekende voorbeelden zijn rituele dansen, de 
beweging van mensen bij de Klaagmuur, het in slaap wiegen van een baby, of het lopen 
van een geleid pad. 

Het labyrint is zo´n geleid pad. Wanneer je besluit eraan te 
beginnen, hoef je verder geen keuzes te maken en je komt, als 
je maar doorloopt, altijd bij het centrum. 
Een labyrint kun je op vele wijzen lopen: alleen of met een 
groep, feestelijk, gedenkend, als ritueel, om jezelf ‘uit de 
knoop’ te lopen. 
Op dinsdag 6 oktober gaan we het labyrint tekenen op papier 
of maken op een klei tablet. We voelen dan wat het met ons 
doet. Het laat zich makkelijk tekenen, dankzij de regelmatige 

structuur. We hebben er geen passer of liniaal voor nodig, het kan zo uit de hand. 

Charismatische Gebedsgroep Emmaüs 

Datum: maandag 5 oktober 2020 

Tijd: 19.30 – 21.00 

Locatie: De Burght 

Gespreksleider: Marlies van der Lelij 

Labyrint: voelen, maken en lopen 

Datum: dinsdag 6 oktober  en zaterdag 10 oktober 2020 
Tijd: 20.00 uur 
Locatie: De Schutse 
datum: zaterdag 10 oktober 
tijd en plaats : volgens afspraak 
Gespreksleider: Loes Willems en Liesbeth Geudeke 

https://www.ximension.nl/wp-content/uploads/2012/11/laby-pad.png
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Op zaterdag 10 oktober gaan we naar de Bijbelse tuin in 
Hoofddorp om daar daadwerkelijk het labyrint te lopen. 
Vanaf de oudheid staat het labyrint, met zijn 
combinatie van cirkels en spiralen, symbool voor een 
levens reis. Het labyrint in de Bijbelse tuin is een kopie 
van het model uit de beroemde kathedraal van 
Chartres. 

Gebedskring PGU 

Datum: maandag 12 oktober 2020 
Tijd: 15.00 uur 
Locatie: Anne Franklaan 25  tel.0297 - 564110 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 14 september 2020 

Samen zingen 

Datum: dinsdag 13 oktober 2020   Tijd: 10.00 uur – 11.45 uur   De Schutse 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 8 september 2020 

Bijbelleesgroep Emmaüsparochie 

Datum: donderdag 15 oktober2020   Tijd: 10.15-11.15 uur  De Burght 

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 1 oktober 2020 

Belangrijke regel in Corona tijdperk: 
Voor alle bijeenkomsten in De Schutse vooraf aanmelden via de website: 
https://www.pkn-uithoorn.nl/ of tel. 0297-530619. Dit kan tot 1 week van te 
voren. Voor activiteiten in De Burght: secretariaat@emmaus-uithoorn.nl 

https://www.pkn-uithoorn.nl/
mailto:secretariaal@emmaus-uithoorn.nl


8 
 

nog altijd de vraag worden gesteld waarom er, ondanks de vele 
lessen uit de geschiedenis, er nog altijd oorlog aanwezig is in de 
wereld van nu. Jenkins en Wilson komen in hun gekozen teksten 
uit op een verbinding tussen tradities uit de Hindoestaanse, 
Islamitische, Joodse en Christelijke cultuur en maken zichtbaar en 
hoorbaar dat geweld tussen mensen overal en van alle tijden is. 
De opbouw van “The Armed Man” voert de toehoorders door alle 
stadia van oorlog. In de muziek komt dit tot uiting in dreiging, 
agressie, ontzetting en verdriet om uiteindelijk uit te komen bij 
hoop en vrede. 
Joop van Velzen, docent muziekgeschiedenis, een enthousiast 

verteller zal ons op 20 oktober uitleg geven over dit prachtige stuk 
en gebruikt daarbij veel muziek- en beeldmateriaal. Amicitia voert 

The Armed Man samen met KNA en solisten op 13 en 14 november uit in De Schutse.  

Als inwoners van Uithoorn stoppen we niet bij de gemeentegrens. We zijn leven in een 
mondiale wereld waarin we afhankelijk zijn van elkaars producten maar ook elkaar en 
elkaars milieu beïnvloeden. Onze lokale christelijke gemeente is onderdeel van een 
wereldwijde christelijke gemeenschap. Daardoor ontstaat er een 
verantwoordelijkheid voor elkaar. 
In de Protestantse Gemeente was en is veel aandacht voor 
Oeganda en projecten die daar, door de Diaconie en Kerk in Actie, 
worden ondersteund. We hebben gebeden en geld ingezameld 
voor de Mother’s Union, Straatkinderen in Kampala en de 
klimaatgevolgen. Projecten die belangrijk zijn om de 
verschrikkingen van de burgeroorlog te boven te komen, de 
positie van vrouwen te verbeteren, jongeren een toekomst te 
geven en om zelf voedsel te kunnen verbouwen en daarmee een 
stabiel bestaan.  
Kerk in Actie, die namens de plaatselijke diaconieën het diaconale 

Diaconale projecten in Oeganda, ontwikkelingssamenwerking anno 2020 

Datum: donderdag 29 oktober 2020 

Tijd: 20.00 uur 

Locatie: De Schutse 

Gespreksleider: Martin Joosse 

 

 

KerkCafé: ‘Dromen over Uithoorn …..’             Onder voorbehoud 

Datum: vrijdag 23 oktober 2020 

Tijd: 20.00 uur 

Locatie: De Schutse 

Sprekers: Burgemeester, Musicus, Jongere, Ondernemer. 

Meer informatie: www.kerkcafeuithoorn.nl 

 

 

Joop van Velzen 

Naomi 

http://www.kerkcafeuithoorn.nl/
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werk in de Protestantse Kerk coördineert, informeert ons met tekst en beeld. Eind 2018 
organiseerde Kerk in Actie een groepsreis naar Oeganda. Voor Martin Joosse, lange tijd 
actief als diaken in de PGU en bij Kerk in Actie, was dat een mooie gelegenheid om de 
projecten die wij ondersteunen met eigen ogen te zien. Tijdens deze reis heeft hij deze 
projecten bezocht, gesproken met de Oegandezen van de organisaties die het werk 
uitvoeren en met de Oegandezen die geholpen worden, zoals Naomi, die eerst als 
straatkind door Kampala zwierf en nu een zelfstandig en stabiel bestaan heeft in haar 
eigen dorp in Karamoja. Aan de hand van zijn foto’s zal Martin Joosse ons meenemen naar 
Oeganda, een Afrikaans land met bijbehorende problemen en volop in ontwikkeling, en 
meer vertellen over zijn reis en deze projecten.  

Landelijk zijn er steeds meer initiatieven om op of rond 2 
november, Allerzielen, overleden dierbaren te herdenken. Zo is 
er op TV het programma ‘Voor wie steek jij een kaarsje op’ te 
zien waarin stil gestaan wordt bij wie zij waren en wat zij 
hebben betekend. 
Als kerkelijke gemeente willen we hier graag bij aansluiten en iedereen, jong en oud, 
gelovig en ongelovig,  van harte uitnodigen om dierbaren te herinneren op zaterdag 31 
oktober tussen 16.00 en 18.00 uur in De Schutse. Koffie en thee staan klaar, er branden 
kaarsen en er is de mogelijkheid om in informele setting, gewoon aan tafel, te praten over 
de dierbare die u ontvallen is, kort of langer geleden. Zijn of haar naam mag genoemd 
worden op deze plek die ruimte geeft aan verdriet en bezinning. Er is muziek, u kunt 
luisteren naar gedichten en natuurlijk kunt u zelf een kaarsje opsteken, kortom: stilstaan 
bij het leven van uw overleden dierbare(n), bij uw eigen leven en dat van mensen om u 
heen. U kunt komen wanneer u wilt en weggaan wanneer u wilt. 

Voor deze activiteit is opgave vooraf niet nodig. 

Bijbelleesgroep Emmaüsparochie 

Datum: donderdag 29 oktober 2020   Tijd: 10.15-11.15 uur  De Burght 

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 1 oktober 2020 

Voor wie steek jij een kaarsje op 

Datum: zaterdag 31 oktober 2020 

Tijd: 16.00 – 18.00 uur 

Locatie: De Schutse 

Coördinatie: Henriëtte Wezelman en Liesbeth Geudeke 

Belangrijke regel in Corona tijdperk: 
Voor alle bijeenkomsten in De Schutse vooraf aanmelden via de website: 

https://www.pkn-uithoorn.nl/  of tel. 0297-530619. Dit kan tot 1 week van te 

voren. Voor activiteiten in De Burght: secretariaat@emmaus-uithoorn.nl 

https://www.pkn-uithoorn.nl/
mailto:secretariaal@emmaus-uithoorn.nl
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Is er na radicalisering een weg terug? Dat onderzoeken 
de gebroeders Dardennes in het dwingende relaas Le 

jeune Ahmed ★★★★☆ 

Twee maanden geleden maakte de 13-jarige Ahmed gemakkelijk lol en speelde hij graag 
videogames. Nu lijkt hij een volkomen andere jongen. Eentje die walgt van ongelovigen en 
uit zijn huiswerkklas wegrent om tijdig in de moskee te zijn. Geen glimlach die Ahmeds 
vroomheid doorbreekt. Abrupt vallen we dit dichtgesnoerde leven binnen, in Le jeune 
Ahmed. De camera wijkt nooit van Ahmeds zijde en absorbeert meteen diens 
rusteloosheid. Op die manier brengen de regisseurs Luc en Jean-Pierre Dardenne deze 
opmerkelijke speelfilm ook iets over van de schok die nog nadreunt in de directe 
omgeving van Ahmed (Idir Ben Addi), en dan vooral bij zijn moeder (Claire Bodson) en 
lerares Inès (Myriem Akheddiou). Wat is er met de jongen gebeurd? Hoe kwam hij onder 
de invloed van imam Youssouf (Othmane Moumen)? Terwijl Le jeune Ahmed enkele 
antwoorden suggereert, gaat het de Dardennes eigenlijk om iets anders. Eerder dan te 
onderzoeken waarom Ahmed radicaliseerde, vragen ze zich af of er een weg terug is.  
Dat geeft Le jeune Ahmed, gesitueerd in een ogenschijnlijk gematigde 
moslimgemeenschap, de allure van een uitgebeende thriller. Gespannen kijkt de film toe 
terwijl Ahmed een mes in zijn sok verstopt en aanbelt bij Inès, die dood moet omdat ze 
Koranteksten tot kinderliedjes bewerkt. Een noodlottige actie die Ahmed in de 
jeugddetentie doet belanden, zonder spoor van berouw. Niet de vraag waarom Ahmed is 
geradicaliseerd, maar of hij na de radicalisering nog te redden is, stellen de regisseurs 
centraal in hun film. 

Film: “Le jeune Ahmed” 

Datum: woensdag 4 november 2020 

Tijd: 20.00 uur 

Locatie: De Schutse 

 

 

 

Bijbelleesgroep Emmaüsparochie 

Datum: donderdag 12 november   Tijd: 10.15-11.15 uur   De Burght 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 1 oktober 2020 
 

 
 

Gebedskring PGU 

Datum: maandag 9 november 2020 

Tijd: 15.00 uur 

Locatie: Buitenhof 90 tel. 0297 524508 

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 14 september 2020 

 
Samen zingen 

Datum: dinsdag 10 november 2020   Tijd: 10.00 uur – 11.45 uur   De Schutse 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 8 september 2020 
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Het is half mei als ik dit stukje schrijf. Of ik in het kort wil 
opschrijven waar de avond van 19 november over zal gaan. 
Normaal zou ik dat met grote vanzelfsprekendheid doen. 
Maar nu het ‘nieuwe’ normaal is aangebroken, lijkt 
november opeens zo ver weg. Wie weet hoe het dan met ons 
gaat. Kunnen we elkaar weer gewoon zien en spreken? Dat 
mogen we toch hopen! Want hoe handig en fijn het ook is om 
met elkaar te bellen, mailen, skypen en zoomen, elkaar ‘van aangezicht tot aangezicht’ 
ontmoeten is toch wat anders … 
Maar het zijn niet alleen de maatregelen, tegen die tijd, waar ik benieuwd naar ben. Wat ik 
mij nog meer afvraag is waar we dan mee bezig zullen zijn. Zijn we druk doende de oude, 
ons bekende wereld te herstellen of hebben we onze prioriteiten verlegd en zijn andere 
dingen belangrijk geworden? Kortom: zal de mondiale gezondheidscrisis iets veranderen 
aan onze kijk op het leven of onszelf? 
Veranderingen in ons denken beginnen vaak klein. We zien iets dat ons raakt of verbaasd. 
Iemand stapt uit de rol die hem of haar is toebedeeld en geeft ons opeens een ander 
perspectief op de werkelijkheid. Een prachtig voorbeeld daarvan is het verhaal van captain 
Tom. U hebt vast van hem gehoord. Hij woont in Engeland en is bijna honderd jaar oud als 
de coronacrisis toeslaat. Natuurlijk wordt ook hij geacht thuis te blijven. Hij behoort 
immers tot een kwetsbare doelgroep. Een groep waar de samenleving voor zorgt. Captain 
Tom kiest er alleen voor om (ook) een andere rol te vervullen. Hij kan en wil iets doen en 
begint een sponsoractie om zorgverleners een hart onder de riem te steken.  
Zijn actie wordt een enorm succes en Captain Tom verovert de harten van mensen over de 
hele wereld. Dat is prachtig maar geeft ook te denken. Want waarom raakt zijn actie ons 
zo? Is het omdat hij laat zien dat je niet samenvalt met het beeld dat men van je heeft? Of 
is het omdat hij voorleeft hoe je in elke situatie en ongeacht je eigen beperkte 
mogelijkheden toch van betekenis kunt zijn?  
Victor Frankl, een joodse psychiater die Auschwitz overleefde, ervoer aan den lijve wat hij 
nodig had om het onvoorstelbare, onmenselijke kampleven te overleven. Hij kwam tot de 
conclusie dat de grootste kracht van een mens zijn ‘wil tot betekenis’ is. Het gevoel dat je 
bent wie je wil zijn, ongeacht de omstandigheden, is van levensbelang. Op 19 november 
wil ik u laten kennis maken met zijn werk en hoop ik met u in gesprek te gaan over hoe het 
gedachtegoed van Frankl ons kan helpen in de huidige tijd. 

Wie wil je zijn. Een inleiding in de levensvisie van Victor Frankl 
Datum: donderdag 19 november 2020 

Tijd: 20.00 uur 

Locatie: De Schutse 

Gespreksleider: Caro Houtkoop 

 

 

Victor Frankl 
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Overal ter wereld en door de eeuwen heen wordt het Onze Vader gebeden – in de 
zondagse eredienst, maar vaak ook in het persoonlijk gebedsleven. De meesten van ons 
kunnen dit gebed dan ook zo uit het hoofd meezeggen. Maar ondanks dat we het vrijwel 
allemaal kennen, zijn er ook de nodige vragen te stellen. Zo bidden we dit gebed in 
navolging van Jezus, zoals hij het ons leert in Mat. 6:9-13. Maar waar komen de woorden 
‘Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid, amen’ 
vandaan? Of waarom zeggen protestanten ‘verlos ons van de boze’, maar zeggen anderen 
ook wel ‘verlos ons van het kwaad’? Waar bidden we eigenlijk om, als we deze aloude 
woorden uitspreken? Hoogste tijd dus, om eens dieper te duiken in dit gebed dat we zo 
dikwijls bidden. Deze avond komen de achtergronden van het gebed zoals wij dat bidden 
aan de orde. Maar daarnaast is er ook ruimte om uit te wisselen wat de woorden van het 
Onze Vader voor u betekenen. Wellicht bidt u deze woorden na deze avond weer met een 
nieuwe blik.  

Samen zingen 

Datum: dinsdag 8 december 2020   Tijd: 10.00 – 11.45 uur    De Schutse 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 8 september 2020 
 

 
 

 

Bijbelleesgroep Emmaüsparochie 

Datum: donderdag 26 november 2020   Tijd: 10.15-11.15 uur   De Burght 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 1 oktober 2020 
 

 
 

 

Het Onze Vader 

Datum: dinsdag 24 november 2020 

Tijd: 20.00 uur 

Locatie: De Schutse 

Gespreksleider: ds. Florisca van Willigen 

 

 

KerkCafé: ‘Donorregistratie en Transplantatie’      Onder Voorbehoud 

Datum: vrijdag 27 november 2020 
Tijd: 20.00 uur 
Locatie: De Schutse 
Sprekers: Een deskundige, een donor, en iemand die een transplantatie heeft 
ondergaan.  
Meer informatie: www.kerkcafeuithoorn.nl 

 

 
Charismatische Gebedsgroep Emmaüs 

Datum: maandag 7 december 2020 Tijd: 19.30 – 21.00 uur   De Burht 

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 1 oktober 2020 

 

 

http://www.kerkcafeuithoorn.nl/
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In de tijd van kerst lezen we in 
het kerstevangelie we over de 
engel Gabriël. Het zijn 
bijzondere en mooie verhalen. 
Engelen spreken tot onze 
verbeelding. Deze avond gaan 
we een engel vouwen vanuit een boek. Wat u in ieder geval 
mee moet nemen is een boek met een zachte kaft van 
ongeveer 400 – 500 bladzijden. De hoogte van het boek is 
bepalend voor de grootte van de engel. 

Bijbelleesgroep Emmaüsparochie 

Datum: donderdag 7 januari 2021   Tijd: 10.15-11.15   De Burght 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 1 oktober 2020 

Bijbelleesgroep Emmaüsparochie 

Datum: donderdag 10 december 2020   Tijd: 10.15-11.15 uur  De Burght 

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 1 oktober 2020 

Boekvouwen: we maken een engel 
Datum: dinsdag 8 december 

Tijd: 20.00 uur 

Locatie: De Schutse 

Gespreksleider: Loes Willems en Tietia van Dijk 

Gebedskring PGU 

Datum: maandag 14 december 2020 

Tijd: 15.00 uur 

Locatie:  Knautia 4 tel. 0297 566210 

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 14 september 2020 

Belangrijke regel in Corona tijdperk: 
Voor alle bijeenkomsten in De Schutse vooraf aanmelden via de website: 

https://www.pkn-uithoorn.nl/  of tel. 0297-530619 . Dit kan tot 1 week van te 

voren. Voor activiteiten in De Burght: secretariaat@emmaus-uithoorn.nl 

https://www.pkn-uithoorn.nl/
mailto:secretariaal@emmaus-uithoorn.nl
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Op 1 juni 2019 overleed op 85-jarige leeftijd Karel Deurloo, 
oudtestamenticus en bijbels theoloog. Zijn naam is nog bij vele 
ouderen bekend en verdient het in gedachtenis te blijven.  
Wat hij teweeg heeft gebracht in de Nederlandse kerkelijke 
theologie is namelijk aanzienlijk. Hij leerde meerdere generaties 
de bijbel als verhaal te lezen, maakte ze los van krampachtig 
historisch lezen en open naar de werkelijke betekenis van de 
tekst: dat de Naam van God gehoord wordt en zijn wil wordt 
gedaan. Hij beoefende bijbelwetenschap op een gepassioneerde manier, niet in een ivoren 
toren maar dicht bij de gemeente en waar die behoefte aan heeft. Via zijn vele boeken en 
boekjes, vaak voor een breed publiek geschreven, maar ook via zijn leerlingen, 
theologiestudenten die bij hem afstudeerden of promoveerden en predikant werden, gaat 
zijn invloed nog steeds door.  
Om hem te gedenken kwam een jaar na zijn overlijden een boekje uit: De tekst mag het 
zeggen, bijbellezen volgens Karel Deurloo, dat ik (JD) mocht schrijven, als zijn leerling en 
zelfs voor een klein deel zijn opvolger. Ik wil daar graag meer over vertellen. Dat verhaal zal 
natuurlijk over de mens en theoloog Karel Deurloo gaan, maar vooral over de zaak 
waarvoor hij zich inzette: bijbellezen met oor en oog voor wat de tekst wil zeggen. 

Preek van de Leek  

Datum: zondag 10 januari 2021 

Tijd: 16.00 uur 

Locatie: De Schutse 

Meer informatie: www.pkn-uithoorn.nl/preekvande leek  

 

 
Gebedskring PGU 

Datum: maandag 11 januari 2021 

Tijd: 15.00 uur 

Locatie: Anne Franklaan 25 tel. 0297 - 564110 

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 14 september 2020 

 

Karel Deurloo (1936-2019) – hartstochtelijk en inspirerend bijbellezer 
Datum: dinsdag 12 januari 2021 
Tijd: 20.00 uur 
Locatie: De Schutse 
Gespreksleider: ds. Joep Dubbink 

 

 

Samen zingen 

Datum: dinsdag 12 januari 2021   Tijd: 10.00 – 11.45 uur  De Schutse 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 8 september 2020 
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Midden in de Week van Gebed nodigt de Raad van Kerken Uithoorn- de Kwakel dit jaar 
David l. Renkema uit om de opgedane ervaringen van Oikos te delen. Stichting Oikos heeft 
gedurende een lange periode zich ingezet voor een eerlijke leefbare wereld door 
onderzoek en educatie. Deze avond leren we meer over geloven in een betere wereld. 

In mei 2020 vierde Nederland 75 jaar bevrijding. Ondanks de coronacrisis stond iedereen 
op eigen wijze en in eigen huis stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog, met beelden 
van een indrukwekkende herdenkingsbijeenkomst op een lege Dam; opdat wij niet 
vergeten. Nu het aantal mensen dat de oorlog heeft meegemaakt en nog kan na vertellen 

in rap tempo afneemt, is het vormgeven van 
de herinnering aan het verleden een zeer 
actuele kwestie.  
Ook komt er steeds meer aandacht voor 
schaduwzijden van deze gruwelijke oorlog 
die jarenlang onderbelicht zijn geweest. Een 
goed voorbeeld is de behandeling van Duitse 
Joden in Nederland. Weinig mensen weten 
dat de Nederlandse regering in ballingschap 
in Londen in 1944 een wet uitvaardigde 

KerkCafé: ‘Hysterie als verdienmodel’            Onder voorbehoud 

Datum: vrijdag 15 januari 2021 

Tijd: 20.00 uur 

Locatie: De Schutse 

Spreker: Mr. Dr. Marc Schuilenburg 

Meer informatie: www.kerkcafeuithoorn.nl 

 

 

De Raad van Kerken: Oikos 

Datum: woensdag 20 januari 2021 

Tijd: 20.00 uur 

Locatie: De Schutse 

Sprekers: David I. Renkema 

 

 

Bijbelleesgroep Emmaüsparochie 

Datum: donderdag 21 januari 2021   Tijd: 10.15-11.15 uur  De Burght 

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 1 oktober 2020 

 

Hoe welkom waren de terugkerende Duitse Joden in Nederland na mei 1945 

Datum: donderdag 28 januari 2021 

Tijd: 20.00 uur 

Locatie: De Schutse 

Gespreksleider: Marieke Oprel MA 

 

 

http://www.kerkcafeuithoorn.nl/
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waarmee alle Duitsers tot vijandelijk onderdaan werden verklaard. Na de Duitse 
capitulatie werd ongeacht hun politieke voorkeur of verblijfsplaats hun bezit onteigend. 
Sommige van hen werden gearresteerd of uitgezet, anderen vertrokken op eigen initiatief. 
Onder hen bevonden zich vele uit Duitsland gevluchte Joden, die vlak voor het uitbreken 
van de oorlog hun heil in Nederland hadden gezocht. Ook zij werden tot vijand verklaard. 
Bij terugkeer uit concentratiekampen wachtte hen lange, prijzige en zeer bureaucratische 
procedures van ‘ontvijanding’. Wie waren deze zogenaamde “vijanden” en welk lot 
wachtte hen in naoorlogs Nederland? De discussies van toen, zijn actueler dan ooit: wie 
worden buitengesloten op grond van hun nationaliteit en wie horen er bij? 
Marieke Oprel zou op 17 maart 2020 over dit onderwerp een lezing houden, maar dat kon 
door diezelfde corona crisis niet doorgaan. Gelukkig is zij bereid om haar verhaal in dit 
nieuwe seizoen toch te komen houden en wel op donderdag 28 januari 2021. Marieke is 
op 24 juni aan de Vrije Universiteit gepromoveerd op de behandeling na mei 1945, van 
Duitsers die al voor de oorlog in Nederland woonden en binnenkort zal er van haar hand 
ook een publieksboek over dit onderwerp verschijnen. Marieke is  nu universitair docent 
Politieke geschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.  

I’ll Push You is een indrukwekkend 
waargebeurd verhaal over vriendschap, 
geloof en vertrouwen. ‘I’ll push you.’ 
Patrick had deze woorden spontaan 
uitgesproken. Hij had toen nog geen besef van de zware weg die voor hem lag. Voor 
sommige mensen is de pelgrimage naar Santiago de Compostella vooral een sportieve 
uitdaging, maar voor de meeste pelgrims is het bovenal een geestelijke reis. Voor Justin 
Skeesuck en Patrick Gray was de uitdaging extra groot. Justin lijdt aan een progressieve 
spierziekte (MAMA), waardoor hij zijn armen en benen niet meer kan bewegen. Naast de 
lichamelijke belasting die een pelgrimage met zich meebrengt, moest Patrick ook zijn 
vriend in een aangepaste rolstoel voortduwen, hem wassen, in en uit bed tillen, hem 
voeden en aan- en uitkleden.  
Zes weken, 750 kilometer, met alle lichamelijke beperkingen, ontmoetingen met kleurrijke 
personen en diepe innerlijke strijd. Deze pelgrimage zou uitlopen op de moeilijkste en 
belangrijkste weg die beide mannen ooit zouden gaan.  
I’ll Push You gaat over een avontuurlijke onderneming vol risico’s en uitdagingen. 

Charismatische Gebedsgroep Emmaüs 

Datum: maandag 1 februari 2021   Tijd: 19.30 – 21.00 uur   De Burght 

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 1 oktober 2020 

 

 
Film: “I’ll push you” 

Datum: woensdag 3 februari 2021 

Tijd: 20.00 uur 

Locatie: De Schutse 
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Moeilijke vragen worden niet ontweken. Toch is dit geen ‘zware kost’, want de twee 
vrienden genieten van alle belevenissen, beschikken over een gezond 
relativeringsvermogen en over gevoel voor humor!  

Tijdens de veertigdagentijd bent u in de 
gelegenheid om deel te nemen aan drie maaltijden 
in oecumenisch verband. 
Het eten is sober en de meeropbrengst van wat je 
anders thuis aan kosten kwijt zou zijn, wordt 
ingezameld. We proberen op deze manier 
praktisch vorm te geven aan ons christenzijn en solidair te zijn met mensen die het minder 
hebben. In 2021 is de opbrengst voor een project van de Vastenaktie. Meestal geven we 

Samen zingen 

Datum: dinsdag 9 februari 2021   Tijd: 10.00 uur – 11.45  De Schutse 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 8 september 2020 
 

 
 

 

Bijbelleesgroep Emmaüsparochie 

Datum: donderdag 4 februari 2021   Tijd: 10.15-11.15 uur   De Burght 

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 1 oktober 2020 

 

Gebedskring PGU 

Datum: maandag 8 februari 2021 

Tijd: 15.00 uur 

Locatie: Buitenhof 90, tel 0297 524508 

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 14 september 2020 

 

Kerkcafé: ‘Kanker overwinnen: tot (w)elke prijs’      Onder Voorbehoud 

Datum: vrijdag 12 februari 2021 

Tijd: 20.00 uur 

Locatie: De Schutse 

Spreker: Prof. dr. Gert Ossenkoppele 

Meer informatie: www.kerkcafeuithoorn.nl  

 

 

 

 

Sobere maaltijd 

Datum: woensdag 17 februari 2021 

Tijd: 18.00 – 19. 00 uur 

Locatie: De Burght 

Contactpersoon: Marlies van der Lelij tel. 567848 

 

 

http://www.kerkcafeuithoorn.nl/
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d.m.v een DVD ook informatie over dat project.  Zo zie je maar weer dat het nuttige heel 
goed kan samen gaan met het aangename! Het mooie is ook dat elke maaltijd, mede door 
de verschillende locaties De Burght, De Schutse en de Kwakel, weer een eigen publiek en 
kleur heeft. Zeer geschikt ook om met het gezin aan deel te nemen. Gewoon eens een 
keer doen. Van harte welkom op één of meerdere maaltijden!  

De brieven van Paulus – ze hebben op veel manieren een 
status aparte te midden van de andere Bijbelboeken. 
Marcion van Sinope (85 – 160) bijvoorbeeld, liet alleen tien 
brieven van de stichter van  het christendom toe tot zijn 
canon, naast de vier evangelies, maar geen enkel boek uit 
de Tenach (het O.T.) dus. Naast of tegenover deze 
waardering vinden we Friedrich Nietzsche (1844 – 1900), 
die geen goed woord voor Paulus over heeft: “Paulus 
verlegde eenvoudig het zwaartepunt van heel dit bestaan, 
– naar de leugen van de ‘verrezen’ Jezus. In wezen kon hij 
het leven van de Verlosser helemaal niet gebruiken, – wat hij nodig had was de 
dood aan het kruis en nog wat anders …”  [nl. de opstanding]. 
Natuurlijk zijn er theologen geweest die zich eveneens intensief met de 
eigensoortigheid van de brieven hebben beziggehouden. Denk daarbij aan Karl 
Barth en vooral aan Dietrich Bonhoeffer. 
De brieven van Paulus mogen zich echter ook “in een niet aflatende belangstelling 
van filosofen verheugen”. Er heeft zich, al sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw, 
een belangrijke, internationale discussie ontwikkeld, waarbij filosofen betrokken 
zijn als Jacob Taubes ((1923 – 1987, Oostenrijk, Duitsland), Alain Badiou (1937, 
Marokko, Frankrijk, Zwitserland) en Giorgio Agamben (1942, Italië) en anderen. 
Het is de Nederlander Gert-Jan van der Heiden geweest die de verschillende 
posities in dit debat minutieus en in hun onderlinge vervlechting in kaart heeft 
gebracht. In zijn boek Het uitschot en de geest. Paulus onder filosofen vergelijkt hij 
de posities van de denkers die hij bevraagt op hun lectuur van Paulus op drie 
punten: 1. Het nieuwe begin dat Paulus aankondigt en dat een transformatie van 
de werkelijkheid betekent; 2. de heel eigen levens-, denk- en zijnswijze die Paulus 
zijn gemeenteleden voorhoudt: non-conformistisch, in trouw en volharding; 3. de 
rol van het beginsel van de geest (Grieks: pneuma). 

Moderne filosofen lezen de brieven van Paulus  

Datum: woensdag 17 februari 2021 

Tijd: 20.00 uur 

Locatie: De Schutse 

Gespreksleider: Prof. dr. G.J. van der Heiden      
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Prof. dr. G.J. van der Heiden, hoogleraar metafysica aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen, is graag bereid gevonden een inleiding op zijn boek voor ons te 
verzorgen.                                     

 “Het corona-virus wordt verspreid via 5G-
netwerken”, “Bill Gates heeft het virus verspreid om 
ons straks te vaccineren met microchips”, “de 
geheime wereldregering is erop uit de mensheid te 
decimeren” – zoek een beetje in de krochten van 
het internet of gewoon in de publieke discussie, en 
je ontdekt dat complottheorieën bloeien als nooit tevoren. Het begrip ‘codes’ ligt 
daar vlak naast: de gedachte dat het ware geheim van het leven verborgen ligt in 
een code die gekraakt moet worden, een geheim dat slechts enkelen weten en 
voor zichzelf houden – een complot! 
Ligt dat aan de ontkerkelijking? Dat zou kunnen: ‘Sinds de mensen niet meer in 
God geloven, geloven ze niet in niets, maar in alles’ (Chesterton). Maar 
complottheorieën zijn al veel ouder en er altijd geweest.  
Deze avond gaat over de menselijke behoefte aan zulke theorieën – waarom wij 
daar zo graag in willen geloven, wat dat ons oplevert. Er komt een aantal mooie 
verhalen voorbij, want je moet toegeven, veel complottheorieën zijn om van te 
smullen. Dan Brown maakt furore met zijn boeken en de verfilmingen ervan. Maar 
ook verhalen over de complotdenkers, van bijvoorbeeld Umberto Eco, met een 
heel verrassende uitkomst die u gegarandeerd bij gaat blijven.  

Bijbelleesgroep Emmaüsparochie 

Datum: donderdag 18 februari 2021   Tijd: 10.15-11.15   De Burght 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 1 oktober 2020 
 

 
 

 

Preek van de Leek  

Datum: zondag 21 februari 2021 

Tijd: 16.00 uur 

Locatie: De Schutse 

Meer informatie: www.pkn-uithoorn.nl/preekvande leek  

 

 Codes en complotten – een ontnuchterend verhaal  

Datum: dinsdag 2 maart 2021 

Tijd: 20.00 uur 

Locatie: De Schutse 

Gespreksleider: ds. Joep Dubbink 
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De bijbel is geen geschiedenisboek, maar een boek van verkondiging. Dat onderscheid is in 
de geschiedenis van de kerk heel lang niet gemaakt. Geschiedenis en verkondiging vielen 
samen. Dat werd pas anders in de 18e eeuw, de tijd van de Verlichting, waarin naar de 
woorden van de Duitse filosoof Kant ‘de mens zijn door hem zelf veroorzaakte 
onmondigheid aflegde’. De nieuwverworven mondigheid hield geen halt voor de Bijbel. 
Men ging zich afvragen in hoeverre de Bijbel historisch betrouwbaar was. Gezien de 
centrale positie van Jezus in het christelijk geloof richtte zich het onderzoek met name op 
de historische betrouwbaarheid van de Evangeliën. Geven de Evangeliën een betrouwbaar 
beeld van Jezus zoals hij werkelijk is geweest of is ‘de echte Jezus’ ondergegaan in de 
verhalen van de evangelisten over zijn leven? En in het licht van de voortschrijdende 
natuurwetenschappelijke kennis werden ook de verhalen over de wonderen van Jezus als 
een probleem gezien. Nog een andere vraag: als je ervan uitgaat dat de vier evangelisten 
hun eigen visie op Jezus geven, is het dan mogelijk om achter de evangeliën de mens te 

Sobere maaltijd 

Datum: woensdag 3 maart 2021 

Tijd: 18.00 – 19. 00 uur 

Locatie: De Schutse 

Contactpersoon: Marlies van der Lelij tel. 567848 

 

 
Bijbelleesgroep Emmaüsparochie 

Datum: donderdag 4 maart 2021   Tijd: 10.15-11.15 uur   De Burght 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 1 oktober 2020 
 

 
 

 

Gebedskring PGU 

Datum: maandag 8 maart 2021 

Tijd: 15.00 uur 

Locatie: Buitenhof 90, tel 0297 524508 

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 14 september 2020 

 

Samen zingen 

Datum: dinsdag 9 maart 2021   Tijd: 10.00 uur – 11.45  De Schutse 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 8 september 2020 
 

 
 

 

Wie was Jezus  

Datum: dinsdag 9 maart 2021 

Tijd: 20.00 uur 

Locatie: De Schutse 

Gespreksleider: ds. Rinze Marten Witteveen 
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vinden, met wie het christendom begon? 
Sinds de Verlichting is het onderzoek naar de historische Jezus niet meer weg te denken 
uit de nieuwtestamentische wetenschap. Het is de bedoeling daar iets over te vertellen. 

Het verhaal van Pasen, de verstilling van de veertig dagen tijd, en daarna het licht, het 
leven. 
Hoe kun je dat beter laten zien dan in een door onszelf gemaakte raamdecoratie waar het 
licht volop doorheen straalt. 
We beginnen de avond met een gesprek over deze bijzondere tijd van het jaar om zo 
inspiratie te krijgen voor een individuele afbeelding van glasverf op een plaatje plexiglas. 
Alle plaatjes worden aan elkaar verbonden met draad en latjes of stokken, en opgehangen 
voor een van de ramen van De Schutse om zo tot veelkleurige inspiratie te zijn voor ons 
allemaal. 
Na verloop van tijd kunt u uw eigen glasplaatje meenemen, het werk blijft niet permanent 
in De Schutse hangen. 
In verband met de aanschaf van de materialen is aanmelden voor deze avond 
noodzakelijk, dit kan tot maandag 8 maart. Aanmelden kan bij Liesbeth Geudeke en 
Jeannette Voskamp, email en telefoonnummers staan voor in het boekje.  
Voor deze avond vragen we een bijdrage van €5,-- per persoon.  

Raamdecoratie maken in de veertig dagen tijd  (Vooraf aanmelden) 

Datum: woensdag 17 maart 2021 
Tijd: 20.00 uur 
Locatie: De Schutse 
Gespreksleider:  Liesbeth Geudeke en Jeannette Voskamp 
 

 

Sobere maaltijd 

Datum: woensdag 24 maart 2021 

Tijd: 18.00 – 19. 00 uur 

Locatie: De Kwakel 

Contactpersoon: Marlies van der Lelij tel. 567848 

 

 

Bijbelleesgroep Emmaüsparochie 

Datum: donderdag 18 maart 2021   Tijd: 10.15-11.15   De Burght 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 1 oktober 2020 
 

 
 

 

Preek van de Leek  

Datum: zondag 21 maart 2021 

Tijd: 16.00 uur 

Locatie: De Schutse 

Meer informatie: www.pkn-uithoorn.nl/preekvande leek  
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Zingen ontspant. Door samen te zingen kom je dichter bij elkaar. Zingen in een groep doet 
iets met je. Al heeft iedereen een eigen stem, toch ervaar je harmonie door samen te 
zingen.  
Deze avond willen we met gebruik van een thema tot harmonie komen door liederen te 
zingen die gebruikt worden in de verschillende kerken en geloofsgroepen. We zullen 
ervaren dat er duidelijk verschillen zitten in de liederen die we zingen. En dat maakt deze 
avond zo boeiend. We “ruiken” als het ware aan elkaars zangtradities.  
Na afloop moet de keel wel even gesmeerd worden. Iedereen wordt dan ook van harte 
uitgenodigd om iets te komen drinken en wat na te praten. 

 

 

Op vrijdag 2 april, Goede Vrijdag, herdenken 
wij het lijden en  sterven van Jezus.  

Vanaf 12.00 uur staat de kerk De Burght 
open en kunt u luisteren naar het 
Lijdensverhaal zoals dat door Matteüs is 
opgetekend en door Johann Sebastian Bach 
op muziek is gezet. Iedereen kan tussen 
12.00 en 14.45 uur de kerk binnen lopen om 
mediterend te luisteren naar deze 

schitterende passiemuziek. Bij de ingang krijgt u de tekst aangereikt en wordt u even 
verteld waar we ons op dat moment in dit grote muziekstuk bevinden. Dan zoekt u een 
plaatsje. U bent volkomen vrij om op ieder moment binnen te lopen en weer weg te gaan. 
Er wordt niet gesproken.  Voor degenen die de drukte van het alledaagse even willen 

Oecumenische zangavond 

Datum: donderdag 25 maart 2021 
Tijd: 20.00 – 21.00 uur 
Locatie: De Schutse 

 

 

 

Kerkcafé: ‘Gesprek rondom dood en leven - Bert Keizer’ 
Datum: vrijdag 26 maart 2021            Onder Voorbehoud 

Tijd: 20.00 uur 

Locatie: De Schutse 

In gesprek met Bert Keizer 

Meer informatie: www.kerkcafeuithoorn.nl 

 

 

Goede Vrijdag: Matthäus Passion-J.S. Bach: luisteren naar CD en 
viering van de Kruisweg  
Datum: vrijdag 2 april 2021 

Tijd: 12.00 – 14.45 uur 

Locatie: De Burght 

Contactpersoon: Marlies van der Lelij tel. 567848 

 

 

http://www.kerkcafeuithoorn.nl/
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ontvluchten en zich enige tijd over het lijden en sterven van Jezus willen bezinnen. 
Aansluitend kunt u om 15.00 uur de viering van de Kruisweg meemaken. 

Tot Heil des Volks (THDV) is een christelijke maatschappelijke 
organisatie die omziet naar de meest kwetsbaren in de 
maatschappij: prostituees, verslaafden, dak- en thuislozen en 
kinderen in armoede. Het dienstencentrum van deze landelijke 
organisatie is in Amsterdam, waar zij in 1855 door dominee Jan 
de Liefde werd opgericht om onderwijs te geven aan arme 
kinderen in de Jordaan. De tweehonderdvijftig vrijwilligers en 
tachtig werknemers laten zich inspireren door de missie van de 
organisatie: Zie Jezus, leef vrij. Zie voor meer 
informatie www.thdv.nl 
Tijdens de presentatie krijgen kwetsbare groepen stem door 
verhalen uit de dagelijkse praktijk.  

Charismatische Gebedsgroep Emmaüs 

Datum: maandag 5 april 2021   Tijd: 19.30 – 21.00 uur   De Burght 

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 1 oktober 2020 

 

 Bijbelleesgroep Emmaüsparochie 

Datum: donderdag 8 april 2021   Tijd: 10.15-11.15 uur   De Burght 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 1 oktober 2020 
 

 
 

 

Gebedskring PGU 

Datum: maandag 12 april 2021 

Tijd: 15.00 uur 

Locatie: Anne Franklaan 25 0297 - 564110 

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 14 september 2020 

 

Samen zingen 

Datum: dinsdag 13 april 2021   Tijd: 10.00 – 11.45 uur   De Schutse 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 8 september 2020 
 

 
 

 

Tot Heil des Volks 

Datum: dinsdag 13 april 

Tijd: 20.00 uur 

Locatie: De Schutse 

Gespreksleider: Medewerker van ‘Tot Heil des Volks’ 

 

 

http://www.thdv.nl/
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Op excursie in Amsterdam met een gids van Tot Heil des Volks. 
Op zaterdag 17 april 2021 is er de mogelijkheid het werk met eigen ogen te gaan zien door 
middel van een rondleiding door Amsterdam onder leiding van een gids van THDV. 
Reserveer deze data alvast in je agenda. Nadere informatie over tijd en plaats van vertrek 
volgen ruim voor 17 april (in samenhang met de dan geldende corona maatregelen). 

Het Jeannette Noëlhuis is een christelijke woongemeenschap waar zo’n 14 
ongedocumenteerde migranten tijdelijk worden opgevangen. Zij hebben vaak al een tijd 
van logeeradres naar logeeradres 
gereisd of hebben op straat geleefd. 
De kernbewoners van het Noëlhuis 
proberen voor hen een veilige, warme 
woonomgeving te bieden. Een plek om 
even op adem te komen en te ervaren 
dat je niet alleen een nummer bent, 
maar ook een mens. Zo hebben 
mensen de rust om weer aan hun 
toekomst te werken en bijvoorbeeld 
voorbereidingen te treffen voor een 
(nieuwe) procedure, te wachten op 
papieren uit het land van herkomst, of 
te werken aan terugkeer. Het Noëlhuis weet zich geïnspireerd door de diepgelovige 
Dorothy Day, die ‘huizen van gastvrijheid’ combineerde met activisme voor een 
rechtvaardige wereld. Ook in het Noëlhuis zijn gebed en activisme belangrijke onderdelen 
van de gemeenschap. 
Een aantal jongere betrokkenen van het Noëlhuis zijn sinds augustus 2020 een nieuwe 
woongemeenschap gestart in Amstelveen, net tegen Uithoorn aan: De Dorothy-
gemeenschap. Zij werken samen met het sociale boerderij-project van de Protestante 
Diaconie Amsterdam, wat op het kavel er tegen over ligt. Over hun werk, hun leven en hun 
inspiratie komen de leden van de nieuwe Dorothy gemeenschap graag vertellen. 

Het Noëlhuis en  de Dorothy gemeenschap 

Datum: woensdag 21 april 2021 

Tijd: 20.00 uur 

Locatie: De Schutse 

Gespreksleider: leden van de Dorothy gemeenschap 

 

 

Tot Heil des Volks Excursie    Vooraf opgeven, uiterlijk 13 april 
Datum: zaterdag 17 april 

Tijd: nader af te spreken 

Locatie:  nader af te spreken 
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Om deze plek, dat is op de grens van Amstelveen en Uithoorn, zie stukje van 21 april, (nu 
nog een tijdelijke woonunit op het erf) uit te laten groeien tot een mooie, gastvrije plek is 
er nog veel kluswerk nodig! Vrijwilligers zijn dus altijd welkom! Iedereen die tijd en energie 
heeft wordt van harte uitgenodigd om te komen helpen op de klusdag op zaterdag 24 april 
2020. We hopen dat er ten tijde van de klusdag kindercoaching plaatsvindt op het erf, dat 
er een moestuin is, er een mooi vrijwilligersproject loopt (tweedehandsfietsenwerk-
plaats?) en dat voorbijgangers en buurtbewoners zich altijd welkom voelen om een kop 
koffie te komen drinken!    
Graag horen we vooraf wie mee willen helpen op deze klusdag, zodat we kunnen 
doorgeven op hoeveel personen gerekend kan worden. En als u maar een gedeelte van de 
dag kunt, dan is dat uiteraard ook prima. 
Opgave kan tot maandagavond 19 april 2021 via bezinning.en.verdieping@pkn-uithoorn.nl 

Handen uit de mouwen voor de Dorothy gemeenschap  
Datum: zaterdag 24 april 2021 

Tijd: In overleg 

Locatie: Middenweg  

Leiding: Liesbeth Geudeke 

Opgeven: Graag uiterlijk maandag 19 april 2021 via  

bezinning.en.verdieping@pkn-uithoorn.nl 

 

 

 

Gebedskring PGU 

Datum: maandag 10 mei 2021 

Tijd: 15.00 uur 

Locatie: Buitenhof 90, tel 0297 - 524508 

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 14 september 2020 

 
Samen zingen 

Datum: dinsdag 11 mei 2021   Tijd: 10.00 – 11.45 uur  De Schutse 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 8 september 2020 
 

 
 

 

Charismatische Gebedsgroep Emmaüs 

Datum: maandag 7 juni    en 2 augustus 2021      Tijd: 19.30 – 21.00 uur   De Burght 

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 1 oktober 2020 

 

 

Bijbelleesgroep Emmaüsparochie 

Datum: donderdag 22 april 2021   Tijd: 10.15-11.15   De Burght 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 1 oktober 2020 
 

 
 

 

mailto:bezinning.en.verdieping@pkn-uithoorn.nl
mailto:bezinning.en.verdieping@pkn-uithoorn.nl
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KerkCafé Uithoorn  (Alle bijeenkomsten zijn onder voorbehoud, kijk op 
www.pkn-uithoorn.nl/kerkcafe/ of in de plaatselijke media of de avonden door 
gaan) 
KerkCafé Uithoorn biedt Uithoorn een podium waar gesproken en gediscussieerd kan 
worden over actuele onderwerpen op het gebied van gezondheid, politiek, economie, 
milieu, sport, kunst, religie en overige maatschappelijke thema’s. Deskundigen informeren 
u en lokken het debat uit, laagdrempelig en in een gezellige omgeving. Er is volop 
gelegenheid om uw vragen te bespreken met  inleider en bezoekers. De thema’s trekken 
bezoekers van binnen en buiten de kerken, die in gesprek en discussie een mening willen 
vormen en hun blik willen verruimen.  

De bijeenkomsten zijn in De Schutse, De Mérodelaan 1. Aanvang 20.00 uur. Vanaf 19.45 
uur staan koffie en thee klaar. Na afloop kunt u bij een hapje en een drankje napraten. De 
toegang is vrij, maar er wordt wel een vrijwillige bijdrage gevraagd.  
Op www.kerkcafeuithoorn.nl kunt u zien welke thema’s er al zijn behandeld. Daar vindt u 
ook uitgebreidere informatie over de inhoud van de komende  vijf vrijdagavonden. 
23 oktober Dromen over Uithoorn. Dit n.a.v. 200 jaar Uithoorn. 
27 november Donorregistratie 
15 januari Hysterie als verdienmodel 
12 februari Kanker overwinnen: tot (w)elke prijs? 
26 maart In gesprek met….. Bert Keizer 
Afhankelijk van de ontwikkelingen van het coronavirus wordt eind augustus het besluit 
genomen of de avonden in het najaar door zullen gaan. Mocht het zo zijn dat dat niet kan, 
dan zal eind november het besluit genomen worden of de avonden in het voorjaar van 
2021 wel doorgang kunnen vinden. Alles afhankelijk van de richtlijnen die dan gelden voor 
openbare bijeenkomsten. 
 

De Preek van de Leek in Uithoorn 

Het begon in 2015 als een initiatief van enkele leden van de Protestantse Gemeente van 
Uithoorn, de Preek van de Leek, en is nu een telkens in het voorjaar terugkomende 
gebeurtenis. Niet een dominee, maar een leek verzorgt een kerkdienst. Zij of hij hoeft ook 
geen gelovige of kerkganger te zijn. De liturgie, zeg maar het programma, dus de liederen, 
gebeden en collectes zijn allemaal de zorg en de keuze van de leek. Wel is het zaak dat zij 
of hij een zekere bekendheid geniet in onze regio en een inspirerend (levens)verhaal heeft 
dat die leek kan verbinden met een verhaal of andere tekst uit de Bijbel. Zo ontstaat 
iedere keer weer een sterk door de persoon van de leek gekleurde bijeenkomst. Telkens 
anders en daardoor heel spannend. Op zondagmiddag 10 januari, 21 februari en 21 maart 
2021, om 16.00 u., zullen opnieuw drie Bekende Plaatsgenoten de kansel opgaan in De 
Schutse. Na afloop is er gelegenheid om na te praten bij een hapje en een drankje.   

Samen zingen 

Datum: dinsdag 8 juni 2021   Tijd: 10.00 – 11.45 uur   De Schutse 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 8 september 2020 
 

 
 

 

http://www.pkn-uithoorn.nl/kerkcafe/
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Maaltijden verzorgd door de Praktijkschool Uithoorn. 
Het afgelopen seizoen werd ruw onderbroken door het Coronavirus. Wij hopen dat in het 
nieuwe schooljaar/seizoen genoeg ruimte en veiligheid ingebouwd kan worden om te 
starten met de maaltijden.  
Sinds een aantal jaren hebben wij een “samenwerking” met deze school. De leerlingen die 
de richting verzorging-horeca volgen, hebben praktijk momenten waarbij zij hun 
verworven kennis en vaardigheden inzetten. Vanaf november-december t/m juni 
verzorgen zij o.a. maaltijden in De Schutse. 
De warme maaltijden/lunches zijn eenvoudig maar bestaan even goed uit een voor-, 
hoofdgerecht en een dessert. Het zijn voor de leerlingen echt leermomenten, nadat het 
eten op school is voorbereid, wordt er ter plekke de laatste hand aan besteed. Leerlingen 
nodigen de gasten aan tafel, serveren de borden uit en moeten vertellen waar het menu 
uit bestaat. Omgaan met vragen en gasten is soms heel moeilijk. Altijd zijn er twee 
docenten aanwezig die ondersteunen en alles in goede banen leiden. 
De gasten kunnen vanaf 12.30 uur binnen lopen voor een drankje. Rond 13.00 uur gaan 
wij aan tafel en laten ons verrassen. Het menu wordt vaak gekoppeld aan een thema, bv. 
een land of tijd van het jaar. Na afloop schenkt het begeleidingsteam nog een kopje koffie 
of thee.  
Het zijn altijd gezellige bijeenkomsten en de gasten zijn heel divers, oud en jonger, man en 
vrouw, eenmalig of vaste bezoeker.  
De kosten zijn € 8,00  (inclusief het drankje en koffie/thee).  
U vindt t.z.t. data en verdere informatie in de Op Weg en de Zondagsbrief 
Contact voor het begeleidingsteam, 
Foke van Baren tel. 0297 562886 
 

De aandachtswand in De Schutse 
Voor in de kerkzaal bij binnenkomst rechts staat de aandachtswand verscholen achter het 
mooie wandkleed van Madelon van Oijen. 
De vormgeving van de wand was ooit een project van het Hermann Wesselink College. 
U kunt deze plek gebruiken om u even terug te trekken voor of na de kerkdienst om 
   in stilte een gebed uit te spreken, 
   een kaarsje aan te steken voor een zieke, 
   een wens uit te spreken, 
   of een gebed om wijsheid bij een moeilijke beslissing, 
Henriëtte is er destijds mee begonnen om er verse bloemen bij te zetten en de wand te 
vullen met mooie voorwerpen of een aansprekende tekst en ook kaarsjes  aan te steken. 
Intussen wisselen we elkaar af om de wand te verzorgen en zo wat variatie aan te 
brengen.  
Namens ons allen: Eva Roozendaal, Tiny van Oostveen, Jolanda van Wiltenburg, Henriëtte 
Wezelman, Binnie Klinkenberg 
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Kringen 

Door de coronacrisis werd het opeens niet meer mogelijk gewoon met andere mensen een 
gesprek te voeren, behalve op digitale wijze. Voor mij werd daardoor wel heel duidelijk 
hoe belangrijk zo’n gesprek is voor het welbevinden.  
De ervaring van het gemis hieraan in de maanden van coronamaatregelen moge een 
stimulans zijn om (weer eens) aan een huiskring mee te doen. Je ontmoet andere 
gemeenteleden en je hebt een zinvol gesprek.  
Meedoen aan een (huis)kring kan helpen om beter zicht te krijgen op je eigen geloof en 
dat van anderen. In onze gemeente zijn momenteel een viertal kringen van zo’n 6 tot 10 
mensen actief, die met elkaar in gesprek gaan over geloof en zingeving. Op zo’n 
kringbijeenkomst kan van alles aan de orde komen: zaken die met de bijbel en het geloof 
samenhangen, actuele of andere thema’s die ons bezighouden.  
De gesprekskring is in de kerk een oude vorm maar kan nog steeds heel goed dienstdoen. 
De bijeenkomsten vinden meestal eens in de zes weken plaats, bij een van de 
deelnemers thuis of in De Schutse. Zolang de coronamaatregelen gelden, leiden de kringen 
een slapend bestaan. Zodra het weer kan, beginnen we weer.  
Als u mee wil doen aan een bestaande kring of misschien zelf een nieuwe kring wil 
beginnen (u krijgt daar zonodig hulp bij!), neem dan contact op met Tymen van der Ploeg    
t.vanderploeg@pkn-uithoorn.nl. Telefoon 0297-561517 

 

Seniorenmiddagen  

Elke tweede donderdagmiddag van de maand van 14.00 uur tot 16.00 uur is er een 
seniorenmiddag in de maanden oktober 2020 tot en met april 2021. 
Over de Busreis en de Stamppottenreis lees u de informatie in ‘Op Weg’ 

Donderdag 8 oktober:       Trudy Joosse       –  ‘Verwachting’ 
Donderdag 12 november: Mariska van Vliet  – ‘Bloemschikken’ 
Donderdag 10 december: Joep Dubbink        –  ‘Kerstviering met lunch’ 
Donderdag 14 januari:      Gert de Vries    –  ‘Voedselbank’ 
Donderdag 11 februari:     Caro Houtkoop  –  ’Weet jij mij beter dan ik?’ 
Donderdag 11 maart:        Willy Rullmann      –  ‘Met hart en ziel zingen’ 
Donderdag 8 april:             High tea, verzamelingen en spelletjesmiddag 

 

mailto:Ploeg%20%20%20%20t.vanderploeg@pkn-uithoorn.nl
mailto:Ploeg%20%20%20%20t.vanderploeg@pkn-uithoorn.nl


Meld je aan op
pkn-uithoorn.nl

VOORAF 
AANMELDEN 
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Meelezen op maandag zie kerkblad S
Meditatiegroep elke donderdag B
Koffiedrinken elke donderdagochtend S
Seniorenmiddagen zie blz 28 S

september 2020
 8  Samen zingen S
14 Gebedskring PGU *
22 Daniël, Ezra en Nehemia S
30 De meeste mensen deugen S

oktober 2020 
 1 Bijbelleesgroep Emmaüs B
 5 Charismatische gebedsgroep B
6 +10 Labyrinth maken, voelen, lopen S
12 Gebedskring PGU *
13  Samen zingen S
15 Bijbelleesgroep Emmaüs B
23 KerkCafé Dromen over Uithoorn **S
29 Bijbelleesgroep Emmaüs B
29 Diaconale projecten in Oeganda S
31 Voor wie steek jij een kaarsje op? S

november 2020 
 4 Film Le Jeune Ahmed S
 9 Gebedskring PGU *
10 Samen zingen S
12 Bijbelleesgroep Emmaüs B
19 Wie wil je zijn S
24 Het Onze Vader S
26 Bijbelleesgroep Emmaüs B
27 KerkCafé Donorregistratie en … **S

december 2020 
 7 Charismatische gebedsgroep B
 8 Samen zingen S
 8 Boek vouwen We maken een engel B
10 Bijbelleesgroep Emmaüs B
14 Gebedskring PGU S

januari 2021 
 7 Bijbelleesgroep Emmaüs B
10 Preek van de Leek S
11 Gebedskring PGU *
12  Samen zingen S
12  Karel Deurloo, hartstochtelijk bijbellezer S
15 KerkCafé Hysterie als verdienmodel **S
20 Oikos S
21 Bijbelleesgroep Emmaüs B
28 Hoe welkom waren de terugkerende 

Duitse Joden in Nederland na mei 1945 S

februari 2021 
 1 Charismatische gebedsgroep B
 3 Film I’ll push you S
 4 Bijbelleesgroep Emmaüs B
 8 Gebedskring PGU *
 9 Samen zingen S
12 KerkCafé Kanker overwinnen:  

tot (w)elke prijs **S
17 Sobere maaltijd B
17 Moderne filosofen lezen brieven van 

Paulus S
18 Bijbelleesgroep Emmaüs B
21 Preek van de Leek S

maart 2021 
 2 Codes en complotten – een 

ontnuchterend verhaal S
 3 Sobere maaltijd S
 4 Bijbelleesgroep Emmaüs B
 8 Gebedskring PGU *
 9 Samen zingen S
 9 Wie was Jezus S
17 Raamdecoratie maken 40 dagen tijd  S
18 Bijbelleesgroep Emmaüs B
21 Preek van de Leek S
24 Sobere maaltijd K
25 Oecumenische zangavond S
26 KerkCafé Gesprek rondom dood en leven 

– Bert Keizer **S

april 2021 
 2 Luisteren naar de Mattheus en Kruisweg B
 5 Charismatische gebedsgroep B
 8 Bijbelleesgroep Emmaüs B
12 Gebedskring PGU *
13 Samen zingen S
13 Tot Heil des Volks S
17 Tot Heil des Volks excursie *
21 Noëlhuis en de Dorothy gemeenschap S
22 Bijbelleesgroep Emmaüs B
24 Klusdag Dorothy gemeenschap *

 mei 2021 
 10 Gebedskring PGU *
 11 Samen zingen S

juni 2021 
 7 Charismatische gebedsgroep B
 8 Samen zingen S

S = De Schutse B = De Burght 
K = St Jans Geboortekerk in De Kwakel * = zie boekje

VOORAF AANMELDEN VERPLICHT  (rivm regels coronavirus zie voorwoord)




